
muiden väkevien juomien myynti
laski selvästi ja IV veroluokan
oluen myynti kasvoi.

Eilo Lainio

Tletofa vuoden 1979
annlskelutoimlnnasta

Alkoholilain alainen anniskelu-
kulutus kasvoi vüme vuonna 5,3
%. Kon keskiolutlain alainen an-
niskelukulutus väheni samanai-
kaisesti prosentin verran, kasvoi
kgkq snniekelukulutus siten 3,8
%. Alkoholijuomien kokonaisku-
lutus kasvoi vüme vuonna 0,2 Yo.

Anniskeluoikeuksien
myöntäminen

Alkoholilain alaisten gnnisks-
luoikeuksien määrä kasvoi kerto-
musvuonna kolmella. Toimittan-
sa aloitti 27 ravintolaa, ja tilas-
toista poistettün 24 ravintolaa.
Neljtiatoista toirnivan ravintolan
B-oikeudet laajennettün A-oi-
keuksiksi ja kolmen ravintolan
oikeudet supistettün B-oikeuk-
siksi (taulukko 1).

Anniskelusopimuksista vajaa
puolet oli yksityisten yrittäjien
ballussa ja kolmannes osuustoi-
minnallisten yritysten omistuk-
sessa. Sopimuksista kuului 6,6 %
valtion omistamille osakeyhtiöil-
le, Yhtyneille Ravintoloille, Kan-
taravintoloille ja Lükenneravin-
toloille (taulukko 2).

Hallintoneuvosto käsitteli vuo-
den 1979 aikana !!t ennisksluei_
keushakemusta eli 21 hakemusta
enemmän kuür edellisenä vuoqna.
Uusia anniskeluoikeuksia myön-
nettün 23 ja 10 hakijan osalta
tehtün ennakkopäätös oikeuksien
.myöntämisestä hankkeen valmis-
tuttua. Hakemuksista hylättün ?8
eli 70 Y". Uusista oikeuksista
yhdeksän myönnettiin maaseutu-
taajamün tai kaupunkien lähiöi-
hin ja neljä hotelleille. Myönne-
tyistä oikeuksista loput eli 10 oli
karabvivünioikeuksia, joita vuo-
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Yhteensä 1ül %:n alkoholla

Tuhansia litroja + o/o 79/78

I vuosikolmannes...............
II vuosikolmannes.
III vuosikolmannes

8 753,0
10 701,7
10 070,4

-5,3
+3,8
+ 1,5

Koko vuosi 29 525,L +0,2

Myynnln raha-awo

Mmk + o/o 79/78

I vuosikolmannes...............
II vuosikolmannes ............

I 47L,2
I 800,1
1 730,1

+L2,3
+12,3
+ 9,0III vuosikolmannes

Koko vuosi 5 001,4 +11,1

1 . Volmassa olevat annlskeluolkeudet olkeusluoklttaln la hlntaryhmlttäln 31 . 12.
1979

oikeuksien lukumäärä
31. 12. 1979

oikeuksien
muutos

79/78
o§uus,

AByht.%lkm%

Erityishintaryhmä 33 2,2
460 30,4
020 67,4

+2
+1

+0
+0,4
+0,1

Ylempi hintaryhmä

Yhteensä..... ............. I 284 229 | ilg 100,0 +3 +0,2

2. Annlskeluroplmukset omletalaryhmlttäln 31. 12. 1979

lukumäärä osuus, 7o

Yksityiset....

t2
2t7

33
448
803 1

Osuustoiminnalliset
Yhdistykset, kerhot ja kuntapohjaiset ..

Valtio
Alkon tytäryhtiöt

693
509
210
101

6,2
0,4

45,8
33,7
13,9
6,6

100,0

95
6

3. Kesklolutlaln alalsten annlskeluluplon määrä kuntamuodolttaln 31. 12. 1979

lukumäärä muutos vuoden alusta
lkm Y,

Kaupungit...
Kunnat

L 574
I 140

-5
-7t

-0,3
-5,9

Yhteensä..... 2 7L4 -76 -2,7



den lopussa oli voimassa kaikki-
aan 23. Karahvivünioikeudet on
sidottu ruokaravintola-toimin-
ta.ajatukseen, ja ne oikeuttavat
anniskelemaan karahvivünejä ja
olutta. Karahvivüniravintolat
ovat kooltaan pieniä, ja alkoholi-
juomien myynnin osuus koko-
naismyynnistä on 15 7o:n luokkaa,
kun kaikkien ravintoloiden keski-
määräinen alkoholijuomien
myynnin osuusprosentti on 5?.

Alkon hallintoneuvoston pää-
töksen mukaan on anniskelukulu-
tuksen säätelemiseksi perustel-
tua jatkaa nykyistä tiukkaa an-
niskeluoikeuksien myöntämispo-
litükkaa. Uusien hotelli- ja motel-
Iiyksiköiden rakentamista tulisi
erityisesti pyrkiä rajoittamaan.
Edelleen anniskeluoikeuksien
myöntämistä tullaan rajoitta-
maan sellaisille alkoholivaltaisille
ravintoloille, joissa voidaan olet-
taa alkoholijuomien myynnin
muodostuvan lükevaihdon kan-
nalta määrääväksi.

Päätöksen mukaan uusien an-
niskeluoikeuksien Iisäys rajoite-
taan noin yhteen prosenttün
vuorura 1980. Toimivien ravinto-
loiden anniskelualueiden laajen-
nukset varsinaisissa ravintolati-
loissa pyritään rajoittamaan
myös noin yhteen prosenttün.
Sürto- ja konkurssitapauksissa
harkitaan tarkoin, onko anniske-
lutoiminnan j atkaminen anniske-
luoikeuksien myöntämisperiaat-
teet huomioon ottaen perustel-
tua.

Anniskeluoikeuksia tullaan
myöntämään yleensä vain silloin,
kun paikkakunnalla on väestön
kasvun vuoksi ilmeistä anniskelu-
ravintolan tarjoamien palvelujen
tarvetta tai kun kyseessä on
taajaman tai lähiön ainoa ravinto-
la. Anniskeluoikeudet voidaan
myöntää myös silloin, kun nüllä
on merkitystä majoitus- ja ravit-
semisalan kehitykselle. Tällöin
kyseeseen tulee lähinnä pienten,
hyviksi ruokapaikoiksi osoittau-
tuneiden lounas- ja erikoisruoka-
ravintoloiden sekä pienten hyvin
hoidettujen, lähinnä matkailijoita
palvelevien majoituslükkeiden
ravintolatoiminnan toimintaedel-
lytysten parantaminen olut- ja
vünioikeuksin.

Ke skioluen anniskeluluo at

Keskioluen anniskelulupien
määrän vähentyminen jatkui
kertomusvuonna. Vuoden lopussa
oli voimassa 2 ?14 anniskelulupaa
eli 76 lupaa vähemmän kuin
vuoden alussa. Suurin vähennys
tapahtui maaseudulle myönnet-
tyjen lupien määrässä; näden
osuus kaikista luvista on 42 o/".

Näistä 30 luvan vähennys aiheu-
tui toteutuneista keskioluen an-
niskeluun tanrittavien yleissuos-
tumuspäätösten peruutuksista.
Vuoden lopussa 119 keskioluen
anniskelupaikassa anniskelu oli
sidottu ruoan tarjoiluun, ja nämä
paikat saivat Alkon erikseen
myöntämällä luvalla periä pullol-
ta 30 penniä suurempaa anniske-
lupalkkiota kuin muut (taulukko
3).

Vuoden loppuun mennessä yh-
teensä 36 kuntaa oli peruuttanut
keskioluen snniskgluun tarvitta-
van kunnallisvaltuuston yleis-
suostumuspäätöksen. Kertomus-
vuonna ei tehty yhtään uutta
peruutuspäätöstä, mutta aikai-
semmin tehdyt päätökset toteu-
tettün yhdeksässä kunnassa.
1970-luvulla tehdyt peruutuspää-
tökset ovat vähentäneet keskio-
luen anniskelulupien määrää
134:llä.

Alkoholilain alainen
anniskelukulutus

Toista vuotta jatkunut talou-
dellinen korkeasuhdanne heijas-
tui myös alkoholilain alaiseen
anniskelukulutukseen, joka kas-
voi 5,3 %. Kulutushan kääntyi jo
vuotura 1978 kasvuun (2,7 %)
kolme vuotta jatkuneen taloudel-
lisen laman ja kulutuksen vähen-
tymisen jälkeen. Kulutuksen kas-
vuun on taloudellisten suhdantei-
den lisäksi vaikuttanut myös al-
koholimyymälöiden lauantaisul-
kemiskokeilu (1. 5.-30. 9. 19?9).
Kokeilun vaikutuksia on pyritty
arvioimaan ekonometristen ana-
lyysien avulla. Nüden mukaan
lauantaisulkemiskokeilun koko-
naismyyntiä vähentävä vaikutus
on arvioitu noin kahdeksi prosen-
tiksi, eli sulkemiskuukausina on
myynti ollut 2 % pienempi kuin
oletettu myynnin volyymi ilman
kokeilua. Jakeluteittäin tarkas-
teltuna kokeilu vähensi ko. aika-
na vähittäismyyntiä 3,5 % ja lisäsi
vastaavasti snniskslumyyntiä 2,4

Kertomusvuoden alussa koro-
tettün oluen ja long drink -juo-
mien anniskeluhintoja alkoholi-
juomien vähittäismyyntihinnois-
sa tapahtuneen keskimäärin 8,0
%:n korotuksen yhteydessä. Hel-

4. Alkoholllaln alaleen annlskolukulutuksen määrä, rakenne la osuur kokonalc-
kulutukseeta yuonna 1979 l(x, 7o:n alkohollna

tuh.
litraa

muutos osuus-7o
anniskelu-
kulutuk-

sesta

osuus-7o
juoma-
ryhmän

kokonais-
kulutuksesta

Vünat............ 1169,5
Muut väkevät juomat..... 843,0
Väkevät yhteensä...... ...... 2 012,5

Viinit 240,5
Long drink -juomat......... 504,6
Vahva olut 2 799,4

69,9

+6,5
+ 1,6

+4,4

+7,9

-4,4
+7,9

-3,1
+5,8

4,?
9,0

49,7
1,2

64,2

20,8
15,0
35,8

L3,7
18,6
15,4

7,L

53,2
59,5

0,9
22,0

19,1

Keskiolut
Miedot yhteensä 3 614,4

Yhteensä...... 5 626,9 +5,3 100,0

Keskiolutlain alainen keskioluen anniskelukulutus oli 1 630,9 tuh.litraa
(100 %:n alkoholina) eli kulutus laski 1,0 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
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mikuun alussa korotettün annis-
kelukorvausta 5,3 %. Väkevien
juomien ja vünien ostohinnat ra-
vintoloille kohosivat marraskuun
alussa vähittäismyyntihintojen
vuoden alussa tapahtunutta nou-
sua vastaavasti. Kaikki korotuk-
set huomioon ottaen nousivat
anniskeluhinnat yhteensä 7,3 %
korotuksia edeltäneeseen aikaan
venattuna.

Juomaryhmittäin tarkasteltuna
kasvoi vüme vuonna eniten vah-
van oluen ja vünin kulutus. An-
niskelukulutus on uuden alkoholi-
lain aikana selvästi miedontunut.
Kun mietojen juomien osuus al-
koholilain alaisesta anniskelusta
oli 53 % vnonna 1969, se oli vüme
vuorura 64 %. Näyttäisi siltä, että
uusi juomakulttuuri - olutkult-
tuuri - leviää anniskelun kautta
työntäen tieltään suomalaista vü-
nakulttuuria. Sen lisäksi, että
anniskelukulutus on mietoa, sen
kotimaisuusaste on myös hyvin
suuri - 88 % (taulukko 4).

Kokouksessaan 28. L2.1979 Al-
kon hallintoneuvosto päätti nos-
taa vuoden alusta alkoholijuo-
mien vähittäsmyyntihintoia ja
oluiden ja long drink -juomien
ostohintoja ravintoloille keski-
määrin 6,3 %. Anniskelussa väke-
vien juomien ja vünien hinnanko-
rotus astuu voimaan 1. 6. 1980.

5. Ravlntoloiden myynti tlleittäln vuonna 1979

1978
Mmk

l9?9'
Mmk

muutos 79/78
Mmk %

Mallasjuomat .................
Muut alkoholijuomat ...

755,1 I
I 051,16
I 048,6?

297,90

+118,57
+131,43
+155,75
+ 45,97

+ 18,6
+ 14,3

+17,4
+L8,2

636,54
919,73
892,92
251,93

Ruoka
Muumyynti.

Yhteerrsä...... 2 701,L2 3 L52,84 +451,72 +16,?

'Ennakkotieto.

6. Tolmenplteet alkoholllaln ia kesklolutlaln alalsissa annlskelupalkolsea
todotturen epäkohtlen lohdosta vuoslna 1978 ja 1979

Alkol:n alaiset
1978 1979

Olutl:n alaiset
1978 1979

Lopulliset perrrutukset ...........
Määräaikaiset keskeytykset
Varoitukset.
Huomautuskirjeet
Ylihinnan takaisinperintä ......

Yhteensä

I
8

44
73

5

131

5

53
7t
28

5

60
75
35

;
36
67

2

115 175 157

Anni s ke lur ao int oloi d en ma Unti

Ravintoloiden myynti kasvoi
L6,7 % vüme vuonna eli 3,5
prosenttiyksikköä enemmän kuin
edellisenä vuonna. Eri aikaan
suoritetuista hinnankorotuksista
johtuen kasvoi alkoholijuomista
mallasjuomien. myynti eniten
(taulukko 5).

Anniskelun oaloonta

Valvontatoimenpiteiden mää-
rässä ja rakenteessa ei kertomus-
vuonna tapahtunut olennaisia
muutoksia. Yleisimmät havaitut
epäkohdat oüvat aikaisempien
vuosien tapaan päihtyneille an-
niskelu, heidän oleskelunsa salli-
minen anniskelupaikassa ja jär-
jestyshäiriöt (taulukko 6).

Vuoden 1979 kuluessa oli 21

ravintolaa auki joka päivä klo

Juopumuspidätykset
kaupungeissa

Vuonna 1979 suoritettün kau-
pungeissa 183 900 juopumuspidä-
tystä. Määrä oli 2,7 prosenttia
pienempi kuin vuonna 1978. Tätä
pienempi juopumuspidätysten
määrä on ollut vümeksi vuonna
L972.

Juopumuspidä§kset kaupungelssa

3:een ja 103 klo 2:een. Edellä
mainittujen lisäksi vüsi ravinto-
laa oli auki klo 3:een ja 111 klo
2:een 1-6 päivänä vükossa.

JuhaniHakala

Tarkasteltaessa pidätysten
määrän kehitystä vuoden 1979
aikana edellisen vuoden vastaa-
vaan aikaan verrattuna voidaan
pidätysten määrän todeta laske-
neen voimakkaasti ensimmäisellä
kolmanneksella ja lisääntyneen
jonkin verran kahtena jälkimmäi-
senä vuosikolmanneksena.

Kaikista kaupungeissa suorite-
tuista juopumuspidätyksistä oli
Helsingin osuus 29,9 prosenttia
vastaavan osuuden oltua edellise-
nä vuonna 27,?. Helsingissä var-
sinkin toisen ja kolmannen kol-
manneksen pidätysluvut osoitta-
vat voimakasta kasvua (+ L4,2 %
ja + 6,1 %). Kesäaikana Helsingin
polüsi tehosti valvontaa.

Eila Loini.o

1978 l9?9 + Yo 79/78

I vuosikolmannes.
II vuosikolmannes
III vuosikolmannes............

63 828
66 815
58 414

56 826
68 567
58 507

- 11,0
+ 2,6
+ 0,2
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Koko vuosi.... 189 057 183 900 - 2,7




